Festival Za poklady Broumovska se letos rozkročí do zahraničí a
vrací se ke kořenům
Broumov
Letní festival klasické hudby Za poklady Broumovska už zná svůj letošní program.
14. ročník prázdninových koncertů v kostelích na Broumovsku přivítá zvučná jména – Evu
Urbanovou, orchestr a sólisty Národního divadla v Praze a další renomované české i
zahraniční interprety.
Festival je dokladem toho, jak důležitá je podpora kultury i mimo velká centra.
O symbolické zahájení festivalu se 1. května postará zpěvačka Dasha a Epoque Quartet. Výtěžek
jejich benefičního koncertu v broumovském klášteře podpoří konání 14. ročníku festivalu. Poslední
volné vstupenky se dají koupit buď v pokladně klášterního prohlídkového okruhu nebo online na
www.zapoklady.cz a www.klasterbroumov.cz v kalendáři akcí.
Oficiální zahájení festivalu bude následovat v sobotu 29. června uvedením novodobé premiéry
školské hry Augustina Šenkýře „Dies Numini et Principi“ v podání sólistů a orchestru Národního
divadla v Praze v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově.
„Na tento typ spolupráce jsme zvláště pyšní, protože vychází z myšlenky propagovat díla, která na
Broumovsku vznikla, nebo pochází z místního hudebního archivu. Augustin Šenkýř byl benediktinský
kněz, který v regionu pobýval, a jeho dílo, které vzniklo na objednávku broumovského kláštera, je plně
srovnatelné s podobnými skladbami jeho daleko věhlasnějších kolegů. Možná proto tato hra zaujala i
dramaturgii Národního divadla, které ji s úspěchem provedlo v předvánoční době v Praze. Vystoupení
v Broumově ve špičkovém provedení Národního divadla bude tak symbolickým obloukem navrácení
do původních „kulis“ jeho vzniku,“ říká o domluvené spolupráci ředitelka festivalu Tereza Kramplová
a dodává: „Festival si stále udržuje své původní cíle, a to pomoc obnově kostelů broumovské skupiny
prostřednictvím dobrovolného vstupného, podporuje mladou nastupující generaci a snad dokládá svou
dramaturgií i skutečnost, že prezentace špičkové klasické hudby je možná i mimo velká centra. Letošní
ročník konfrontuje domácí interprety ve větší míře s těmi zahraničními, a festival se tak rozkročí přes
hranice republiky.“

Během festivalových koncertů se ze zahraničí představí polští umělci, smyčcový orchestr
Intercamerata pod vedením klarinetisty a dirigenta Jana Jakuba Bokuna a saxofonistka Magdalena
Jakubská, rakouské Duo Aliada v netradičním spojení saxofon a akordeon, německý hornista
Thomas Hauschild a jeho kolegové, lektoři Letních hornových kurzů, a také absolutní vítězové
loňské soutěže Concertino Praga, rakouské Duo Bubreg. Podpora mladé generace rezonuje na
koncertě laureátů soutěže Broumovská klávesa a samozřejmě nechybí známá jména, která ozdobí
festival, jako houslista Jiří Vodička a klavírista Martin Kasík, tenorista Martin Šrejma, Stamicovo
kvarteto, violoncellista Petr Nouzovský a violistka Kristina Fialová nebo světoznámá sopranistka
Eva Urbanová, která se spolu s Moravským klavírním triem postará o slavnostní zakončení
festivalu.
Nad 14. ročníkem festivalu převzal záštitu ministr kultury ČR pan Antonín Staněk, kardinál Dominik
Duka OP a víceletou záštitu převzal Královéhradecký kraj. Hlavními partnery festivalu jsou
Ministerstvo kultury ČR, Královéhradecký kraj, město Broumov a MND. Významnými partnery jsou
Hobra-Školník, Státní fond kultury ČR, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Raiffeisen Leasing,
Kasper a Wikow. Partnery festivalu jsou Královéhradecká diecéze a místní farnosti, Benediktinské
opatství sv. Václava v Broumově, Agentura pro rozvoj Broumovska, Podnikatelský klub
Broumovska, Region Broumovsko, Rakouské kulturní fórum, P-Transport, Clarina, Petrof, Penzion
Jízdárna Hejtmánkovice a místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve
svých obcích.
Mediálními partnery 13. ročníku festivalu jsou Harmonie, Opera+, Radio Classic, Týdeník Rozhlas,
Český rozhlas Hradec Králové, PROPAMÁTKY, Východočeská televize, scéna.cz a Naše Broumovsko.
Aktuální informace naleznou zájemci na webu www.zapoklady.cz nebo na facebookovém profilu
festivalu.
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